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Üdvözlök Mindenkit!  

Immáron 2. alkalommal vagyunk ebben a rendhagyó helyzetben, hogy ismételten csak így, 

online találkozunk. Mivel az elkövetkezendő pár hetet mindenki otthon tölti, aktuális téma a 

család. A mai csoportfoglalkozásunk anyaga a családi életre nevelés. A feldolgozás hasonló, 

mint tavasszal: el kellene olvasni a tartalmat, majd válaszolni a végén található kérdésekre és 

visszaküldeni! 

Az ember magánéletének sikerességét boldog, kiegyensúlyozott családi léte alapozza meg 

bármely életkorban. Az ember társas lény, a családi együttélés számára a legtermészetesebb 

együttélési forma, amely testi, lelki, szellemi fejlődése számára a legkedvezőbb. 

CSALÁDTÍPUSOK 

A szociológiai megközelítés elsősorban a család szerkezetéből indul ki. Ha csak két generáció 

(szülők, gyerekek) él együtt, akkor családmagról, vagyis nukleáris családról beszélünk. A 

nukleáris család típusa az ipari forradalom hatására terjedt el, hiszen azzal, hogy a munkahely 

és lakóhely szétválása miatt megszűnt a család közös termelői egység funkciója, és az 

iskoláztatás általánossá vált, már nem volt szükséges több generáció jelenléte a családban. 

A nukleáris család működését nagymértékben meghatározza a házastársak, a szülők és a 

gyermekek, valamint a gyerekek egymás közötti kapcsolatának minősége. A nukleáris 

családból általában hiányzik a több generáció együttéléséből származó nevelési helyzetek, a 

többgyermekes családokra jellemző differenciált szereprendszer, kapcsolati és érzelmi 

gazdagság.  

Ha kettőnél több generáció él együtt (főleg faluhelyen), akkor nagycsaládról van szó. A korábbi 

évszázadokban a nagycsalád volt jellemző. Napjainkban különbséget kell tenni a 

többgenerációs és a nagycsalád között. A többgenerációs családok többsége ma elsősorban a 

szülőkkel együtt élő fiatal házasok, illetve kisebb számban fordul elő az olyan típus, amelyben 

idős szülő költözik felnőtt házas gyermekéhez. 

Egy jól működő nagy-, illetve többgenerációs családban a családtagok több személytől kaphat 

támogatást, megerősítést. Viszont a több gyermeket nevelő családoknál gyakran 

megfigyelhető a biztonságot nyújtó gazdasági háttér hiánya, az anyagi nehézség, a 

lakáskörülmények nem megfelelő volta. Természetesen akadnak azért szép számmal kivételek 

is, akik nem csak anyagi megfontolásból vállaltak több gyereket. 
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Természetesen előfordul, hogy sem kis-, sem nagycsaláddal nem találkozunk tiszta formában. 

Az elvált szülőt, aki egyedül neveli gyermekét, családtöredéknek hívjuk (Kozma, 1999, 125-

126. p.). A leggyakrabban a válás miatt esett szét a család, de valamelyik szülő halála, vagy 

már a gyermek születésekor az apa hiánya is vezethet ahhoz, hogy a gyermek egyszülős 

családban nevelkedjen. Azonban gyakran szembesülünk azzal, hogy a látszólag teljes, de 

diszfunkcionálisan működő családban nevelkedő gyermek sokkal rosszabb helyzetben van, 

mint például az édesanyával kiegyensúlyozott, biztonságot közvetítő légkörben élő gyermek. 

De általánosságban igaz erre a családtípusra: 

 Az egyszülős családok lakáskörülményei általában kedvezőtlenebbek, mint a 

párkapcsolatban élő gyermekes családoké.  

 Hiányzik a szocializációjából az egyik szülői minta (apa vagy az anya szerep). 

 A gyereknek nincs mindkét szülővel bensőséges és rendszeres kapcsolata.  

 Gyakran a hiányzó szülő családjával is megszakad a kapcsolat. 

Az egyszülős családok jelenléte társadalmunkban szinte mindennapi jelenséggé vált, amelyet 

sokan napjaink családmodelljének válságjelenségeként értelmezik. 

A CSALÁD FUNKCIÓI 

1. Biológiai funkció: reprodukciós funkció. A népesség utánpótlása, mint a család 

funkciója, szülői és társadalmi szempontból is alapvetően fontos és nélkülözhetetlen, 

hiszen ez teszi lehetővé minden egyes ember számára a társadalom megőrzését és 

továbbvitelét, továbbfejlődését. 

2. Gazdasági funkció: a családok nagyobb része leginkább jövedelmi közösség, 

jövedelemből gazdálkodó egység. Ezekben a családokban a család jövedelme a 

dolgozó, kereső családtagok jövedelmén alapszik. Itt a családtagok száma határozza 

meg, hogy az összjövedelemből mennyi esik átlagban egy-egy családtagra, s ez 

megszabja a család anyagi helyzetét. Bár, ha az egyes családtagok részesedését az 

összjövedelemből tekintjük mérőszámnak, ezt csak családonként lehet meghatározni, 

hiszen a részesedés természetesen nem azonos az egy főre jutó átlagjövedelemmel. 

Mindezeken túl a családokban, a családi munkamegosztás természetes velejárójaként, a 

család, mint szervezet, gazdasági haszonnal is működik. A gazdasági funkció 

teljesítése érdekében leggyakrabban végzett otthoni tevékenységeket az alábbiakban 

lehet összefoglalni: 

 a háztartási munkák (takarítás, főzés, mosás, bevásárlás stb.) 

 a család életterének, lakásának karbantartása, fejlesztése (szerelések, javítások, 

kertápolás stb.) 

 a segítségre szoruló családtagok érdekében kifejtett tevékenységek (kereső 

családtagok számára az otthoni pihenés és feltöltődés biztosítása, a tanulók 

segítése, a kisgyermekek gondozása, az öregek ellátása, ápolása stb.). 

3. Az érzelmi szükségleteket kielégítő családi funkció: A gyermek lelki fejlődését 

elsődlegesen a család biztosítja. Számos példa mutatja, hogy hiába van meg egy 

magányos embernek mindene, ezzel lelki szükségleteit nem tudja kielégíteni. A család  
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ezen funkciója, ha jól működik, érzelmi biztonságot, kikapcsolódást, harmóniát 

teremt. 

4. A társadalmi státus meghatározása: A család funkciói közé sorolható szociológiai 

szempontból a társadalmi státusok, rétegek újratermelése, amely neveléssel, 

szocializációval, értékátadással valósul meg.  

5. A betegek ellátása és az öregekről való gondoskodás: Fontos funkciója a családnak a 

betegek ellátása és az öregekről való gondoskodás, amely a múltban talán sokkal jobban 

működött, mint manapság. A magántulajdonra alapozott társadalmakban tartós és 

kölcsönös érdekkapcsolat alakult ki a fiatal és idős között, anyagiakkal biztosították a 

róluk való gondoskodást, mintegy ezzel ellensúlyozva testi erejük, hasznosságuk 

csökkenését. Ma azonban ez nem jellemző, és sok a magára maradt öregember, akikről 

sem a családjuk, sem pedig az egészségügy nem gondoskodik megfelelően. 

6. A kulturális igény felkeltése, a szabadidő irányítása: A család kulturális légkörét a 

szülők foglalkozása, iskolai végzettsége, szellemi igényei, a családi tradíciók, a légkör, 

a kommunikáció minősége, a család törekvései, az érzelmi összhang, vagy ezek hiánya 

határozzák meg. Ez a légkör jelentősen hat a gyermekre. Kívánatos lenne, hogy a szülők 

szabadidejüket a gyermekeikkel. 

7. A családtagok életének irányítása és ellenőrzése: A családtagok életének irányítása 

és ellenőrzése napjainkban a család legellentmondásosabb funkciója. Adódik ez az 

ellentmondás a mélyülő generációs és világnézeti ellentétekből, de a megváltozott 

életritmusból is. Legtöbb családban egyszerűen nem marad idő a megfelelően átgondolt 

és tervezett irányításra és ellenőrzésre. A családon kívül éppen ezért a nevelési 

intézményeknek is alapvető szerepük van abban, hogy a gyermekek lelki immunitását 

kiépítsék, problémamegoldását fejlesszék. 

8. Személyiségformálás: A családban folyik az elsődleges szocializáció. Itt sajátítja el a 

gyermek az egyén társadalmi létéhez, az együttéléshez, a beilleszkedéshez szükséges 

szabályokat, normákat, követendő értékeket. 

9. A család, mint támogató rendszer: 

 A család a világra vonatkozó információk összegyűjtője és terjesztője is: a 

családnak meghatározó szerepe van abban, a gyerek milyen képet alakít ki a 

világról. 

 Az identitás, az egyén önértékelésének, énképének is forrása a család: 

családtagok gyakran véleményt mondanak egymás cselekedeteiről 

 Fokozza az érzelmi teherbírást: konstruktívan oldja meg a problémákat, vagy 

újabbakat generál? 

 Érzelmi egyensúlyt, pihenést, regenerálódást biztosít 

 Támogatja a rászoruló családtagokat felmerülő problémáikban gyakorlati és 

konkrét segítség nyújtásával. 
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Kérdések: 

1. Milyen családtípusokat különböztetünk meg? 

2. Te melyik típusba sorolnád a családodat? 

3. Sorold fel a típus 2 jellemző tulajdonságát! 

4. Gyűjts olyan műalkotásokat (képet, zenét), melyek: 

5. • örömöt, szeretetet, egymáshoz tartozást fejeznek ki! (2 db) 

6. • bánatot, szomorúságot, magányt fejeznek ki! (2 db) 

7. Ha a család támogató funkcióit nem működteti kellőképpen, akkor az iskola hogyan 

tudja kiegészíteni, pótolni ezeket? Írj 3 dolgot! 

8. A család funkciói közül állíts fel fontossági sorrendet, majd válaszd ki, melyek vannak 

meg szerinted a Te családodban! 

A válaszokat messengeren is átküldhetitek, vagy lementve ezt a dokumentumot, beleírva a 

válaszokat a végére és úgy visszaküldeni! 

Jó munkát és vigyázzon Magára Mindenki! 

Takács tanár úr 

 


